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The Million Dollar View of Caucasus Mountains  

อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จยี อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS   

 เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง 56,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.50 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี
เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
** กรุ๊ปออกเดินทางวันที ่03-12, 10-19  มี.ค. 63 นัดหมายเวลา 22.00 น.** 

วันที ่2 ดูไบ – บากู – เมอืงเก่า  
03.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 377 

** กรุ๊ปออกเดินทางวันที ่03-12, 10-19  มี.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 01.05 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 05.00 น. เทีย่วบินที ่EK 385** 

** กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 05-13 เม.ย. 63, 14 – 23 เม.ย. 63 ออกเดินทางเวลา 02.20 น. และเดินทางถึงดูไบเวลา 05.35 น. เที่ยวบินที่ EK 

371 ** 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.10 น. น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองบากู โดยสายการบิน Fly Dubai  เที่ยวบินที่ FZ 0709 

***กรุ๊ปออกเดินทางวันที ่29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 ออกเดินทางเวลา 11.55 น. และเดินทางถึงเวลา 14.45 น. เทีย่วบินที ่FZ0707** 

11.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองบากู (Baku) ประเทศอาเซอรไ์บจาน (Azerbaijan) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)  
น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เมืองบากูเป็นเมืองหลวงของประเทศอาเซอรไ์บจาน ตัง้อยู่บริเวณริม
ทะเลสาบแคสเปียนบนคาบสมุทรเล็กๆ ที่มีช่ือว่า อบัเซรอน ที่ยื่นออกไปในทะเล ประกอบดว้ยพืน้ที่ 3 ส่วน คือ ย่านเมืองเก่า
ภายในปอ้มก าแพง ตวัเมืองที่สรา้งขึน้ในสมยัโซเวียต และตวัเมืองปัจจบุนั จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ไปยงับรเิวณแหลมอบัเชรอน 
ซึ่งเป็นที่มีไฟติดอยู่ตลอดมายูนารแ์ด๊ก (Yunar Dag) หรือไดช่ื้อว่าภูเขาแห่งไฟ (Fire Mountain) สถานที่แห่งนีเ้กิดขึน้มาแต่
โบราณกาล ท่ีมีเปลวไฟเกิดจากก๊าซที่ลกุไหมต้่อเนื่องกนันาน จนเป็นท่ีรูจ้กักนัดี และไดช่ื้อว่าเป็น ดินแดนแห่งไฟ (Land of Fire) 
นกัธรณีวิทยาไดเ้รยีกสิง่ที่เกิดขึน้วา่ การพุง่ของก๊าซ (Gas-Oil Volcanoes) ใหท้า่นไดช้มความแปลกประหลาดกบัเปลวไฟท่ีติดอยู่
และเกิดขึน้ต่อเนื่องกนั ตลอดเวลา ซึ่งบางแห่งจะพวยพลุ่งออกมาประมาณ 10 ฟุต ไฟซึ่งเกิดจากก๊าซใตด้ินซึมผ่านชัน้ของหิน
ทรายที่เป็นรูพลุง่ขึน้มาเหนือพืน้ดินและติดไฟได ้และที่ส  าคญัที่สดุไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้ว่า อาเซอรไ์บจานเป็นประเทศที่เต็มไปดว้ย
ก๊าซธรรมชาติอยา่งมากมาย จากนัน้น าทา่นไปชมวิหารแห่งไฟ (Fire Temple) หรอืเรยีกวา่ อะเทสหก์าหข์องบาก ู(Ateshgah of 
Baku)  เป็นวิหารที่ถูกสรา้งขึน้ใชส้  าหรบัพิธีการทางศาสนา ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบริเวณรอบๆ 
ดา้นนอกมี่หอ้ง 26 หอ้งถกูสรา้งเป็นที่พกัอาศยัของพวกพระ ถกูสรา้งขึน้ในขณะที่ศาสนาโซโรแอสเตอรก์ าลงัเริ่มตน้และมีความ
รุง่เรอืงในเวลาตอ่มา และพวกอินเดียไดเ้ขา้มาระหวา่งศตวรรษที่17-18 และต่อมาถกูทิง้ใหร้า้งจนกระทั่งปี ค.ศ.1883 เมื่อบรเิวณ
เมืองนีไ้ดข้ดุพบน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ และตอ่มาก็ไดถ้กูท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์นปี ค.ศ.1975  จากนัน้น าทา่นเที่ยวชมเมืองเก่า
บากู (Baku Old City) ซึ่งเป็นเขตเก่าแก่ที่ส  าคญัสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 12 เมืองนีต้ัง้อยู่ใจกลางกรุง เป็นย่านที่เก่าแก่ที่สดุใน
เมือง ลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงที่ในอดีตที่มีไวป้้องกนัตวัเมือง และรอบก าแพงจะมีการสรา้งเป็นป้อมหอคอยซึ่งมีทัง้หมด 25 แห่ง
และมีประตูทางเขา้ออกถึง 5 แห่ง และภายในมีสถานที่ส  าคญัหลายแห่ง เช่น ปราสาทและสุสานของราชวงศชี์วาน  (Shivan 
Dynasty Palace and Tomb) สเุหรา่ดีวานขา่น(Divankhane Mosque) สเุหรา่และเสาหอคอยมินาเรต ์(Mosque and Minarets)  
และที่ส  าคญัคือหอคอยไมเด็น (Maiden Tower) ที่สวยงาม เป็นหอคอยในยคุสมยัศตวรรษที่ 12 สองสถาปัตยกรรมส าคญันีเ้ป็น
สองสถานที่แรกในอาเซอรไ์บจานที่ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านไปเที่ยวชมหอคอยไมเด็น ซึ่งถือว่าเป็นสว่นที่เก่าแก่ของ



 

  3  The Million Dollar View of Caucasus Mountains  อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จีย อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS  BY EK                          [GQ3GYD-EK001] 

 

เมือง และหลากหลายดว้ยโบราณสถานของสิง่ก่อสรา้งและตอ่ไปดว้ยตลาดกลางแจง้ที่เต็มไปดว้ยสนิคา้ตา่งๆหลายอยา่ง ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นว่าท ามาจากยุคหิน และยงัมีพรมที่ท  าดว้ยมืออนัสวยงาม นอกจากนัน้ยงัมีศิลปะอนัเก่าแก่และรา้นอาหารที่เลิศรสที่ถูก
สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN BY RADISSON หรอืเทียบเทา่  

วันที ่3 
โกบุสตาน – ภเูขาโคลน - ภาพแกะสลักบนภเูขาหนิ ณ พพิธิภณัฑเ์ปิด – 
ภเูขาแหง่ไฟ – วิหารแหง่ไฟ - เมอืงเชคี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโกบุสตาน (Gobustan) ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองบากู น าทา่นชมภเูขาโคลน (Mud Volcano) 

เป็นหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มช่ืีอเสยีงของประเทศอารเ์ซอรไ์บจาน และถกูบนัทกึลงในกินเนส เวิลด ์(Guinness World Record) 
เมื่อ 5 ก.ย. 2004 ชมความแปลกประหลาดและสวยงามของภูเขาโคลนที่มีช่ือเสียง (Mud Domes) ซึ่งเกิดขึน้ที่บริเวณนีม้ีอยู่
ประมาณ 700 แห่ง ภูเขาดินโคลนนีเ้กิดจากดินเหลวที่อยู่ใตด้ิน ก๊าซและน า้ที่รอ้นเมื่อถูกผสมรวมกัน ก็จะมีการพลุ่งขึน้มาบน
พืน้ดินเป็นรูปกรวยหรือโดมที่สวยงาม จากนัน้น าท่านชมภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด (Rock Painting 

Open-air Museum) ใหท้่านไดช้มความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลกัภาพที่เป็นรูปต่างๆ  ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปีค.ศ.2007 เช่น ภาพการลา่สตัว ์รูปคนเตน้ร  า ชา้ง เรอื หมูด่าวและสตัวต์า่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  4  The Million Dollar View of Caucasus Mountains  อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จีย อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS  BY EK                          [GQ3GYD-EK001] 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชคี (Sheki) ซึ่งตัง้อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของอาเซอรไ์บจาน และเป็นเมืองศูนย์กลางการ

ปกครองของจงัหวดัเชคี  ตัง้อยูใ่นบรเิวณเทือกเขาคอเคซสัใหญ่และอยูต่ิดกบัจอรเ์จีย  เมืองแหง่นีเ้ป็นพืน้ท่ีที่เต็มไปดว้ยภเูขา ช่อง
เขาที่แคบพรอ้มทัง้มีล  าธารน า้ไหลและป่าเขาที่เขียวชอุ่มที่ชุ่มชืน้ไปดว้ยน า้ มีน า้ที่ผุดขึน้มาจากพืน้ดินมากมายจึงท าใหเ้กิด
บรรยากาศและน า้ตกที่สวยงาม และนอกจากนัน้ยงัมีบ่อน า้แร่ที่ใสสะอาด น าท่านชมความสวยงามของเมืองเชคี  เมืองที่มี
ธรรมชาติที่สวยงาม ในอดีตเมืองนีเ้คยเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งในยคุของรฐัอลับาเนียนในราวศตวรรษที่ 1 ท าใหม้ีโบราณสถาน
หลงเหลือใหเ้ห็นอยูเ่ป็นจ านวนมาก นอกจากนัน้เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในการแกะสลกัไม ้ท่ีมีการคา้ขายเก่ียวกบัเสน้ทางสายไหม
ในอดีต ซึง่จะมีที่พกัส  าหรบักองคาราวานท่ีเดินทางมาแวะพกัที่เมืองนี ้ท่ีถกูสรา้งขึน้มาในศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MARXAL HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่4 
เชคี - ทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน ้าโบราณ – 
โบสถเ์มเคต ี– สะพานแหง่สันตภิาพ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองทบิลิซี (Tbilisi)  เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย (Georgia) ที่มีความส าคญัของประวตัิศาสตรม์ากมาย 

และมีโครงสรา้งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองหลวงทบิลิซี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สดุของจอรเ์จีย ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น ้าคูรา 
(Kura) หรือเรียกว่า แม่น ้ามิตควารี (Mtkvari) ในภาษาทอ้งถ่ิน เมืองทบิลิซี มีเนือ้ที่ประมาณ 372 ตร.กม. เมืองนีถ้กูสรา้งโดย 
วาคตัง กอรก์าซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตรยิจ์อรเ์จียแหง่ไอบีเรยี ไดก้่อตัง้เมืองนีข้ึน้ในครสิตศวรรษที่ 4 เมืองทบิลซีี เป็น
ศนูยก์ลางการท าอตุสาหกรรม สงัคม และวฒันธรรมในภมูิภาคคอเคซสั ในประวตัิศาสตร ์เมืองนีอ้ยู่ในสว่นของเสน้ทางสายไหม 
และปัจจุบนัยงัมีบทบาทส าคญัในฐานะศนูยก์ลางการขนสง่และการคา้ เนื่องจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแง่ที่ตัง้ที่เป็น
จดุตดัระหวา่งทวีปเอเชียกบัยโุรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress) ซึ่ง

เป็นปอ้มปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นเนินเขา สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที่ 4 ผา่นผูป้กครองมาหลายยคุหลายสมยัที่
ตา่งผลดักนัเขา้มารุกรานนครเลก็ๆ บนเสน้ทางสายไหมแหง่นี ้ราชวงศอ์มุยัยดัของชาวอาหรบัไดต้อ่เติมปอ้มในช่วงครสิตศ์ตวรรษ
ที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตัง้ช่ือใหใ้หมว่า่ Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นกัประวตัิศาสตรย์กย่องว่าป้อมนารกิา
ลาเป็นป้อมแห่งหนึง่บนเสน้ทางสายไหมที่แข็งแกรง่และตีไดย้ากที่สดุ จากนัน้น าท่านชมโรงอาบน ้าโบราณ หรือ อะบานู อุบา

นิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรบัแช่น า้พุรอ้นที่มีแรถ่ามะถัน ตามต านานเล่าขานว่าในสมยัพระเจา้วคัตงัที่ 1 กอรก์ซัลี่นก
เหยี่ยวของพระองคไ์ดต้กลงไปในบรเิวณดงักลา่ว จึงท าใหค้น้พบบอ่น า้พรุอ้นแห่งนีข้ึน้ ลกัษณะคลา้ยโรงอาบน า้เหมือนกบัการออ
นเซ็นของชาวญ่ีปุ่ นผสมรวมกบัการอาบน า้แบบตุรกี น าท่านชมหมู่โรงอาบน ้าที่มีการสรา้งและใหบ้ริการตัง้แต่ยคุกลางจนถึง
ปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย  น าท่านชม โบสถเ์มเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ตัง้อยูบ่รเิวณรมิหนา้ผาที่เบือ้งลา่งเป็นแมน่ า้มติคาวาร ีในอดีตถกูใชเ้ป็นปอ้มปราการ และที่พ านกัของกษัตรยิ ์
ในบริเวณเดียวกัน จากนั้นน าทุกท่านชมสะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่
นา่สนใจในเมืองทบิลซิี ออกแบบโดย สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนช่ือ Michele De Lucchi โดยสะพานมีความยาวประมาณ 150 เมตร 
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มลีกัษณะการออกแบบรว่มสมยั เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสรา้งนัน้ถกูออกแบบและสรา้งที่อิตาล ี
และน าเขา้มาโดยรถบรรทกุ 200 คนั เพื่อเขา้มาติดตัง้ในเมืองทบิลซิี ที่ตัง้นัน้อยูบ่นแมน่ า้ Mtkvari River สามารถมองเห็นไดห้ลาย
มมุจากในเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทียบเทา่  

วันที ่5 
มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอรเ์จีย – 
คาซเบกี ้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึง่เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอรเ์จียสมยัอาณาจกัรไอบีเรยี (Kingdom of 

Iberia) ซึง่เป็นราชอาณาจกัรของจอรเ์จียในช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาลตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 
20 กม. เมืองนีถื้อไดว้่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวตัิศาสตรแ์ห่งหนึ่งของประเทศ และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1994 น าท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถแ์ห่งไมก้างเขนอนัศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาคริสตน์ิกายออโธด
อกซ ์สรา้งขึน้เมื่อคริสตศ์ตวรรษที่ 6 ชาวจอรเ์จียสกัการะนบัถือวิหารแห่งนีเ้ป็นอย่างมาก ภายในโบสถม์ีไมก้างเขนขนาดใหญ่ 
โบสถน์ีต้ัง้อยูบ่นภเูขาที่มีแมน่ า้สองสายมาบรรจบกนัคือแมน่ า้มิควาร ี(Mtkvari river) และแมน่ า้อรกัวี (Aragvi river) น าทา่นออก
เดินทางไปยงัเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเสน้ทางหลวงที่ส  าคญัของจอรเ์จียที่มีช่ือวา่ Georgian Military Highway หรือ
เสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นทหาร ถนนสายนีเ้ป็นถนนสายส าคัญที่สดุที่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยที่จอรเ์จียอยู่ภายใตก้ารควบคุมจาก
สหภาพโซเวียต เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางหลกัในการขา้มเทือกเขาคอเคซสัจากรสัเซียมายงัที่ภูมิภาคนี ้ถนนแห่งประวตัิศาสตรน์ี ้ เป็น
เส้นทางที่จะน าท่านขึน้สู่ เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซสันอ้ย ที่มีความยาวประมาณ 1 ,100 กม. ที่เป็นเสน้กั้น
ระหว่างพรมแดนรสัเซียกับจอรเ์จีย ระหว่างทางน าท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีก าแพง
ลอ้มรอบตัง้อยู่รมิแม่น า้อรกัวี ถกูสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที่16-17 ชมความงดงามขอโบสถ ์2 หลงัที่ตัง้อยู่ภายในก าแพง ซึ่งเป็น
โบสถข์องชาวเวอรจิ์น้ ภายในยงัมีหอคอยทรงสี่เหลีย่มใหญ่ที่ตัง้ตระหง่าน ท าใหเ้ห็นทศันียภ์าพทิวทศันอ์นัสวยงามดา้นลา่งจาก
มมุสงูของปอ้มปราการนี ้รวมถึงอา่งเก็บน า้ชินวาร ี(Zhinvali Reservoir) และยงัมีเขื่อนซึง่เป็นสถานท่ีส าคญัส าหรบัน าน า้ที่เก็บไว้
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สง่ต่อไปยงัเมืองหลวงและใชผ้ลิตไฟฟ้า ซึ่งท าใหช้าวเมืองทบิลิซีมีน า้ไวด้ื่มไว ้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองกูดาอรูี ซึ่งเป็นเมือง
ส าหรบัสกีรสีอรท์ที่มีช่ือเสยีง ตัง้อยูบ่รเิวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซสั มีความสงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 2 ,100 เมตร 
สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นแหลง่ที่พกัผ่อนเลน่สกีในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีหิมะปกคลมุอยู่ตลอดเวลา ระหวา่งทางให้
ทา่นไดช้มทิวทศันอ์นัสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย -จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกช่ือหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship 

Monument เป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้มาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณบ์่งบอกถึงความสมัพนัธอ์นัดีของประเทศจอรเ์จีย
และประเทศรสัเซีย โครงสรา้งทัง้หมดท ามาจากหินและคอนกรีต ภายในมีการวาดภาพประวตัิศาสตรข์องประเทศจอรเ์จียและ
ประเทศรสัเซียไวอ้ย่างสวยงาม ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบรรยากาศและทิวทศันอ์นัสวยงาม จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง
คาซเบกี้ (Kazbegi) หรือปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ช่ือนีเ้พิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 หลงัจากนกับุญ
นิกายออโธดอกซ ์ช่ือ สเตฟาน ไดม้าพ านกัอาศยัและก่อสรา้งสถานท่ีส าหรบัจ าศีลภาวนาขึน้ เมืองนีอ้ยู่หา่งจากเมืองหลวงทบิลิซี 
ประมาณ 157 กิโลเมตร เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้เทอรกี์ ้ถือเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus) 
ที่ส  าคญัของประเทศจอรเ์จีย มีภมูิทศันท์ี่สวยงามโดยรอบ รวมทัง้เป็นจุดชมวิวของยอดเขาคาซเบกีอ้ีกดว้ย จากนัน้น าท่านขึน้รถ 
4WD (รถขบัเคลือ่น 4 ลอ้) เพื่อเขา้สูใ่จกลางหบุเขาคอเคซสั(Caucasus) น าท่านชมความสวยงามของโบสถเ์กอรเ์กตี ้(Gergeti 

Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถส์มินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สรา้งดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 
14 เป็นโบสถช่ื์อดงักลางหุบเขาคอเคซสั ซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัหนึ่งของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยู่บนเทือกเขาคาซเบกี ้ที่ระดบั
ความสูงจากน า้ทะเล 2 ,170 เมตร (***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ***)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พัก SNO HOTEL หรือเทียบเท่า *** หมายเหตุ โรงแรมที่พักอยู่ในเมืองคาซเบกี้ (Kazbegi) ซ่ึง

ตั้งอยูใ่นเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus) ในกรณีที่โรงแรมเต็ม หรือในกรณีที่หิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางขึน้ไป
ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ขอยา้ยไปพักที่เมือง Gudauri แทน *** 
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วันที ่6 
กอรี – พิพิธภัณฑข์องท่านสตาลิน – อัพลิสตช์ิเคห ์– วิหารสเวติสโคเวลี – 
อนุสาวรรียป์ระวัตศิาสตรจ์อรเ์จยี - ทบิลิซ ี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองกอรี (Gori) ซึง่อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของเมืองมิสเคตา้ เมืองนีเ้ป็นเมืองบา้นเกิดของ โจเซฟ สตา

ลนิ (Joseph Stalin) ชาวจอรเ์จียที่ในอดีตเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยคุศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีช่ือเสยีงเรือ่งความ
โหดเหีย้มในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี ้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่
รวบรวมเรื่องราว และสิ่งของเครื่องใชต้่างๆ ของสตาลินเอาไว ้รวมไปถึงตวัอาคารท่ีสตาลนิเกิดดว้ย ภายในพิพิธภณัฑส์ตาลนิ มี
การจดัแสดงชีวประวตัิของสตาลนิตัง้แตเ่กิดจนกระทั่งเสยีชีวิต จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัเมืองอัพลิสตช์ิเคห ์(Uplistsikhe) ซึง่
เป็นเมืองถ า้เก่าแก่ของจอรเ์จีย มีการตัง้ถ่ินฐานในดินแดนแถบนีก้นัมานานแลว้กวา่ 3000 ปีก่อน ในอดีตเป็นเสน้ทางการคา้ขาย
สนิคา้จากอินเดียไปยงัทะเลด าและตอ่ไปถึงทางตะวนัตก ปัจจบุนัสถานทีแหง่นีแ้บง่ออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นเหนือ สว่นกลาง และ
สว่นใต ้ซึง่สว่นกลางจะเป็นบรเิวณที่ใหมท่ี่สดุ ประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งตดัหินและเจาะลกึเข้าไปเป็นที่อยูอ่าศยั ถ า้
ส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งภายในใดๆ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สรา้งขึน้ในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ใหท้า่นอิสระชมหมูบ่า้นท่ีสรา้งขึน้จากถ า้นีต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าทา่นชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรอืหมายถึงเสาที่มีชีวิต(The Living Pillar Cathedral) สรา้ง

ราวศตวรรษท่ี 11 โบสถแ์ห่งนีถื้อเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสดุของจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จีย ช่ือ 
Arsukisdze  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางที่ท าใหช้าวจอรเ์จียเปลีย่นความเช่ือและหนัมานบัถือ
ศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ าชาตขิองจอรเ์จียเมือ่ปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิง่ก่อสรา้งยคุโบราณที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุของประเทศจอรเ์จีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโกอ้ย่างงดงาม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อนุสาวรรียป์ระวัติศาสตร์
จอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซึง่มีลกัษณะเป็นแทง่หินสดี  าขนาดใหญ่ แกะสลกัเป็นรูปตา่งๆที่สือ่ถึงเรือ่งราวในอดีตของ
ประเทศจอรเ์จีย สรา้งขึน้โดย ซุราป สถาปนิกช่ือดงัก่อสรา้งเมื่อปี 1985 ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แทง่ แตล่ะแทง่สงู 35 เมตร แต่
ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเก่ียวกับพระคัมภีรข์องศาสนาคริสต ์ส่วนกลางเก่ียวกับเรื่องของ
ขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จีย และสว่นบนเก่ียวกบัเหตกุารณส์ าคญัตา่งๆของประเทศ ทา่นสามารถชมวิวเมืองจากมมุสงูไดจ้าก
สถานท่ีแหง่นีจ้ากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองทบิลซิี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
**พิเศษพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองของประเทศจอรเ์จีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ** 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA ENCORE TBILISI หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่7 
ทบิลิซี – วิหารซีโอนี – ซาดาโคล – บากราทาเชน - เซวาน – อารามเซ
วาน– เยเรวาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึง่เป็นโบสถห์ลงัใหญ่ของนิกาย ออโธดอกซท์ี่ถกูสรา้งขึน้ในเมืองนี ้ช่ือของโบสถไ์ด้

น ามาจากดินแดนอันศกัดิ์สิทธ์ิ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็มสถานที่แห่งนีก็้ไดม้ี่ช่ือเป็น ซิโอนีแห่ง ทบิลิซี (Tbilisi Sioni) ถูก
สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ไดถ้กูท าลายลงโดยผูท้ี่บกุรุกแตก็่ไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่หลายครัง้ดว้ยกัน จนกระทั่งเป็น
โบสถท์ี่ไดเ้ห็นอยู่ในปัจจุบันนีแ้ละไดม้ีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17 - 19 หลงัจากนัน้น าท่านชมวิหารศักดิ์สิทธ์ิของทบิลิซี 
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(HOLY TRINITY CATHEDRAL) ที่เรียกกนัว่า Sameba เป็นโบสถห์ลกัของคริสตจกัรออโธดอกซจ์อรเ์จียตัง้อยู่ในทบิลิซี สรา้ง
ขึน้ระหวา่งปี 1995 และปี 2004 และเป็นวิหารท่ีสงูที่สดุ อนัดบัท่ี 3 ของโบสถอ์อโธดอกซใ์นโลก จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงั
เมืองซาดาโคล(Sadakhlo) ที่อยู่ทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย ซึ่งเป็นเมืองพรมแดนที่อยู่ติดกับอารเ์มเนีย น าท่านผ่านด่าน
เมืองซาดาโคลและเดินทางขา้มพรมแดนโดยมี เมืองบากราทาเชน(Bagratashen) ที่เป็นเมืองชายแดนของอารเ์มเนียซึ่งอยู่ติด
กบัจอรเ์จีย (ทกุท่านจะตอ้งลงรถ เพื่อมาผ่านดา่นตรวจเอกสารขาออกจากจอรเ์จีย จากนัน้ตอ้งมาผา่นด่านการตรวจเอกสารคน
เขา้เมืองของอารเ์มเนีย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองฮักหพ์าท (Haghpat) เป็นเมืองในหมู่บา้นของจงัหวดัลอรี่ ท่ีอยู่ทางดา้นเหนือของอารเ์มเนีย ซึ่ง

องค์การยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1996  ชมอารามฮักห์พาท (Haghpat Monastery) เป็นอาราม
อารเ์มเนียยคุกลาง หรอือารามไบแซนไทน ์ที่มีความซบัซอ้นทางศาสนา สรา้งขึน้โดยนกับญุนิชาน ในศตวรรษที่ 10 ซึง่เป็นตวัแทน
ของสถาปัตยกรรมทางศาสนาในยคุรุง่เรอืงสงูสดุ และมีรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะทอ้งถ่ิน   จากนัน้น าทา่นออกเดินทางไป
ยงัเมืองเซวาน (Sevan) ซึง่ตัง้อยูร่ิมทะเลสาบเซวาน (Lake of Sevan) ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดในประเทศอารเ์มเนียและคอเค
ซสั ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สดุในโลก ทะเลสาบเซวานลอ้มรอบไปดว้ยแม่น า้หลายสาย เช่น แม่น า้
แมน่ า้ฮราซดาน และแม่น า้มาสรคิ ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของตวัเมืองและทะเลสาบเซวานท่ีเต็มไปดว้ยสถานที่พักผ่อนรสีอร์
ทของนกัท่องเที่ยวตวัเมืองนีต้ัง้อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 1900 เมตร และตัง้อยู่หา่งจากเมืองหลวงเยเรวานประมาณ 65 
กม. เมืองนีถ้กูสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1842 ซึ่งเป็นหมู่บา้นพกัอาศยัของชาวรสัเซียที่มีช่ือว่า เยเลนอฟก้า (Yelenovka) จนถึงปี ค.ศ.
1935 จึงได้ถูกเปลี่ยนช่ือเป็น เซวาน น าท่านไปชมอารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือมี ช่ือเรียกว่าเซวานาแว๊งค ์
(Sevanavank) ซึ่งค าว่า แว๊งค ์เป็นภาษาอารเ์มเนีย มีความหมายว่า โบสถว์ิหาร สถานที่แห่งนีต้ัง้อยู่บรเิวณแหลมที่อยู่ทางดา้น
ตะวนัตกเฉียงเหนือของฝ่ังทะเบสาบเซวานถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.874 โดย เจา้หญิงมาเรียม ซึ่งอยู่ในช่วงของการต่อสูก้ับพวก
อาหรบัที่ปกครองดินแดนแห่งนี ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงเยเรวาน หรือเรียกว่า เอเรวาน (Erevan) เมืองหลวงและเมืองที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งอยู่ริมแม่น ้าฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และ
อตุสาหกรรมของประเทศ ที่ตัง้อยู่ในจุดบรรจบของเอเชียและยโุรป ตึกรามบา้นช่องในเยเรวานมีรูปแบบคลา้ยคลงึไปทางโซเวีย
ตรสัเซียเป็นสว่นใหญ่ คือจะสรา้งเป็นทรงสีเ่หลีย่มบลอ็กๆทบึๆ เนื่องจากเป็นหนึง่ในสหภาพโซเวียตมาก่อน 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่8 วหิารเกกฮารด์ – วหิารการนี์ – วหิารคอรว์ริาพ - เยเรวาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ วิหารเกกฮารด์ (Geghard Monastery) เป็นวิหารที่สรา้งอยู่กลางเทือกเขา ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 12-13 
วิหารนีม้ีสว่นท่ีสรา้งโดยการตดัหินเขา้ไปในภเูขา โดยสว่นของหอ้งโถงของตวัโบสถม์ีการตดัหินสรา้งเป็นโดมแกะสลกัสวยงาม ซึ่ง
เป็นหนึ่งในความสวยงามของอารเ์มเนีย และไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก Unesco World heritage site เมื่อปี ค.ศ. 2000 
จากนัน้น าท่านไปเที่ยวชม หบุเขาเอวาน (Avan Canyon) ที่มีความสวยงามของ หนา้ผาที่สงูชนั มีแมน่ า้อาซดัไหลผ่านท าใหเ้กิด
บรรยากาศที่สวยงดงาม จากนัน้น าท่านชมวิหารการนี์ (Garni Temple) เป็นวิหารแบบกรกี แต่ลวดลายอาคารเป็นศิลปะแบบ
อารเ์มเนีย มีอายกุว่า 1,700 ปี บรเิวณนีเ้คยเป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของกษัตริยอ์ารเ์มเนีย วิหารนีเ้คยถกูท าลายดว้ยแผ่นดินไหว
เมื่อปี ค.ศ. 1679 แตไ่ดร้บัการบรูณะซอ่มแซมประกอบใหมใ่นสมยัสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ.1974 จึงท าใหส้มบรูณอ์ยา่งที่เห็น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นออกเดินทางไปยงั เมอืงคอรว์ิราพ (Khor Virap) ที่ตัง้อยูท่างดา้นใตข้องกรุงเยเรวาน เป็นเมืองทีม่ีความส าคญัและมี

ช่ือเสยีงของชาวอารเ์มเนยี ผูท้ี่อาศยัอยูต่ามสว่นตา่งๆ ทั่วโลกที่จะตอ้งเดินทางมาท าพิธีจารกิแสวงบญุที่แหง่นี ้เพราะตาม
หลกัฐานทางประวตัิศาสตรไ์ดม้ีการบนัทึกเหตกุารณใ์นยคุโบราณวา่ กษัตรยิท์ิรเิดท ของพากนัอารเ์มเนยีนไดจ้บันกับญุเกกอรี ่ขงั
คกุไวใ้นถ า้ ผูซ้ึง่ไดท้  าการเผยแผแ่ละใหค้วามกระจา่งในเรือ่งของศาสนา และยงัเป็นพระสงัฆราชองคแ์รกของชาวอารเ์มเนีย และ
ตอ่มาสถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีรูจ้กักนัก็ คือ คอรว์ิราพ น าทา่นไปชมวหิารคอรว์ิราพ (Khor Virap Monastery) เป็นโบราณสถานท่ี
เก่าแก่และมช่ืีอเสยีงที่สดุแหง่หนึง่ในอารเ์มเนีย เคยเป็นสถานท่ีจองจ านกับญุเกรกอรนีานถงึ 13 ปีในคกุใตด้ินท่ีแทบจะมดืมิด 
วิหารคอรว์ิราพจงึกลายเป็นสถานท่ีแสวงบญุส าหรบัครสิตศ์าสนกิชนจากทั่วสารทิศ จากวิหารนีท้า่นจะมองเห็นยอดเขาอารารตั 
สงู 5,137 เมตร ในเขตตรุกีไดอ้ยา่งชดัเจน จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเยเรวาน  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS CONGRESS  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่9 เดอะคาสเคด – จตุัรัสกลางเมอืงเยเรเวาน - เยเรวาน – ดูไบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชม เดอะคาสเคด (The Cascade) จากดา้นนอก ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งที่ใหญ่ที่สดุของเยเรวาน มีลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัได
ลดหลั่นกนัลงมามีความสงูประมาณ 500 เมตร และมีการปลอ่ยน า้ลงมาเพื่อใหเ้ป็นน า้ตกลงเป็นสายจากใจกลางที่อยูด่า้นบน ซึ่ง
สถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งนีถู้กสรา้งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งชัยชนะของโซเวียตรสัเซี ย จากนัน้น าท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ
อารเ์มเนีย ซึ่งเป็นโรงละครไวส้  าหรบัแสดงโอเปร่าและบัลเล่ตไ์ดร้บัการตัง้ช่ือตาม  Alexander Spendiaryan ในเยเรวานเปิด
ตวัอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1933 โดยมีการแสดงโอเปรา่ Almast ของ Alexander Spendiaryan อาคารโอเป
รา่ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอารเ์มเนีย จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงัจัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน (Republic Square) 
เป็นจตัรุสักลางเมืองเยเรวาน บรเิวณตรงกลางจะมีสระน า้พขุนาดใหญ่ และบรเิวณรอบๆมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระ
เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 11.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงดไูบ  โดยสายการบิน Fly Dubai  เที่ยวบินที่ FZ 0718 



 

  10  The Million Dollar View of Caucasus Mountains  อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จีย อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS  BY EK                          [GQ3GYD-EK001] 

 

**กรุ๊ปออกเดนิทางวันที ่29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 18.50 น. และเดนิทางถงึดูไบเวลา 22.00** 
15.30 น. ถึงกรุงดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 
22.35 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน EK 374 

**กรุ๊ปออกเดนิทางวันที ่29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 ออกเดนิทางเวลา 02.50 น. ของวันที ่10  และเดนิทางถงึดูไบเวลา 12.15+1** 

วันที ่10 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
07.35 น.  ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง  The Million Dollar View of Caucasus Mountains 
อาเซอรไ์บจาน จอรเ์จยี อารเ์มเนีย 10 DAYS 7 NIGHTS 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

13-22 ก.พ. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,600.- 9,900.- 

03 – 12 มี.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,600.- 9,900.- 

10-19 ม.ีค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,600.- 9,900.- 

05 – 14 เม.ย. 63 61,900.- 61,900.- 61,900.- 35,600.- 9,900.- 

14 – 23 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 37,600.- 9,900.- 
29 เม.ย. – 08 พ.ค. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 36,600.- 9,900.- 

16 – 25 มิ.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 34,600.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ธรรมเนียมวีซา่อาเซอรไ์บจาน 
10. คา่ธรรมเนียมวีซา่อารเ์มเนีย 
11. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
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4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (40 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 USD) 
 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
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3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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1. ส ำเนำสหีนงัสอืเดนิทำงทีช่ดัเจน (ไมใ่ชถ่ำ่ยจำกมอืถอื) และวนัหมดอำยุ

หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัถงึ

ประเทศไทย  

2. รปูถำ่ย รปูส ีขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 รปูพืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ (ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน)  

             -  กรณุำกรอกชือ่ของบดิำ-มำรดำของผูท้ ีเ่ดนิทำง และชือ่คูส่มรส 

(กรณีผูห้ญงิทีแ่ตง่งำนแลว้) 

3.  กรณีผูเ้ดนิทำงอำยไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์   

3.1.  หำกเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทำง กบับดิำและมำรดำ (ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็น

อะไรกนักบัเด็ก) จากอ าเภอตน้สงักดั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของ

บดิาและ มารดา + หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 

 

3.2. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

3.3. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย  

           รำยละเอยีดเอกสำรกำรยืน่ขอวซีำ่ทีไ่ดก้ลำ่วมำนี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่ำง

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำข ึน้จำกประสบกำรณ์และระเบยีบของสถำนทตูฯ ซึง่อำจมกีำร

เปลีย่นแปลงได ้ตำมแตส่ถำนกำรณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคำ้ในแตล่ะรำย 

 

****หมำยเหตุ : ทำง สถำนทูต Armenia อำจมกีำร ขอรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

จำกทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บั   กำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที ่และเอกสำร ของแตล่ะ

ทำ่น  กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

ใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวก

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำค่ำธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ (อำเซอรไ์บจำน , อำรเ์มเนยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนัท ำกำร 

กำรยืน่วซีำ่ ทำ่นไมต่อ้งมำแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ 
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หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนมุตัวิซีำ่ ทำงสถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมใน

กำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่**** 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่ประเทศอำรเ์มเนยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณา

วซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 

[ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ 

[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั 

[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                 แตง่งาน               แตง่งาน (ไม่

จดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 

11. อาชพีปัจจบุนั

....................................................................................................... 

12. ชือ่บรษัิท ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน/นักศกึษา กรณุากรอก

ชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

************************************************ 

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทั

ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอย

บรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


